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Kinai pasiuntė japonams ultimatumą
JAPONŲ KARIUOMENĖ UŽIMA 

KITUS MIESTUS
■ i J“-" —__________ *1 i

Šią savaitę Laval’is vyks Į 

Berlyną

INDAI REIKALAUS IŠ BRITANIJOS 

TRIJŲ BILIJONŲ DOLERIŲ

ULTIMATUMAS JAPO
NIJAI

ŠANGHAJUS, rūgs. 20. — 
Kinijos vyriausybė pasiuntė 
ultimatumą Japonijai. Reika 
lauja, kad japoną kariuome
nė tuojau sustabdytų savo puo 
limus ir pasitrauktų j savo an- 
kstybesnes pozicijas.

KITĄ MIESTĄ UŽĖMĖ

ČANGČUNAS, Kinija, rug
sėjo 20. — Japonų kariuome
nė užėmė Kuan čang Tsu. 
Kautynėse žuvo 13 japonų ir 
24 kinų kareiviai.

LAIVYNAS PARENGTAS

TOKIJO, rūgs. 20. — Ka
ro laivyno ministeris admir. 
K. Abo. ministerių kabineto 
posėdyje pranešė, kad laivy
nas yra parengtas netikėtiems 
Įvykiams. Ministerių kabine
tas laikosi taikingo nusista
tymo.

PER KAUTYNES MUKDE
NE 90 ŽUVO

TOKIJO, rūgs. 20. — Muk
dene ir apylinkėse tebesitęsia 
kautynės tarp japonų ir kinų. 
Rugsėjo 19 d. paskelbta, kad 
žuvo daugiau kaip 80 kinų ir 
10 japonų. Nemažas skaičius 
sužeista.

Stiprios japonų kariuome
nės jėgos užėmė miestą Tsin- 
gtao’ą, 400 mylių atstume nuo 
Mandžiūrijos.

GAL ATVYKS I AMERIKĄ

PARYŽIUS, rūgs. 20. — 
Vieno amerikoniškų laikraščio 
korespondentas patyrė, kad 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Laval’is gal aplankys 
Jungt. Valstybių prezidentą 
Hūverį. s

ŠELPS VARGŠUS

FORTAS VAYNE, Imi, 
rūgs. 19. — Vietos laikraštis 
“Sentinel” paskelbė, kad pre
numeratą priiminės kviečių 
gTūdais. Grūdus duos sumalti

JAPONAI MUKDENE

TOKIJO, Japonija, rūgs.
19. — Po trijų valandų at

kaklaus šaudymo japonų ka

riuomenė užėmė svarbiausią 

Mandžiūrijos miestą Mukde

ną. Kvantungo provincijos ja

ponų kariuomenės vyriausioji 

stovykla iš Darieno tapo tuo

jau nukelta j Mukdeną.

Susidarius pavojingai padė
čiai, šiandien sušauktas japo
nų ministerių kabineto posė
dis.

Žiniomis iš Peipingo, kinų 
ir japonų kautynės prasidėjo,
•sauiAiaj-BJj oa«s t 
kinams sunaikinus Pietų Man
džiūrijos geležinkelio Liucen- 
gkao tiltą. Geležinkelio japo
nų sargybai suskubo atvykti LONDONAS, rūgs. 20. — 
pagalba. Tada kinų kareiviai j Indų vadas Gandhi’s prane- 

Iš ten japonų kariuomenė 
pasuko tiesiai į Mukdeną ir 
pradėjo miestų bombarduoti.
Nesutikę stipraus pasiprieši
nimo, japonai įsiveržė į mies-

UŽ MOKSLĄ ATSILYGINA JAVŲ GRŪDAIS

Protestantų kolegijoj Fergus Falls, Minn., studentai už mokslą atsilygina javų grū
dais, daugiausia kviečiais. Vienas bušelis kviečių įkainotas 60 centų. Kolegijos vado 
vybė parduoda kviečius.

BUS NEPAPRASTAS 
VIZITAS

POTVYNIŲ PADARINIAI

SUSIRĖMIMŲ PRIEŽAS
TYS LIETUVOJE

PARYŽIUS, rūgs. 20. —
Šios savaitės pabaigoje į Ber
lyną vyks Prancūzijos minis
teris pirmininkas Laval’is ir 
užsienių reikalij ministeris A. 
Briand’as.

Diplomatai ir politikai yra 
susidomėję šiuo vizitu. Gal abi 
valstybės plės draugingesnius 
santykius.

INDŲ REIKALAVIMAI

šė, kad jis “aplink apskritą 
stalą” konferencijoje reika
laus iš Britanijos trijų bilijo
nų dolerių atlyginimo Indijai.

tą ir pradėta kautis gatvėse. 
Laimėję japonai užėmė kinų 
arsenalą, bankus ir kitas Įs
taigas.

Gauta žinių, kad ir kitose 
Mandžiūrijos dalyse prasidėjo 
kautynės tarp kinų ir japonų. 
Kai kuriose vietose kinų ka
reiviai nuginkluoti.

Mandžiūrijos gubernato-

ATMESTAS PRANCŪZI
JOS SIŪLYMAS

ŽENEVA, rūgs. 19. — Ka
ro laivynų derybos staiga nu
trūko, kada Britanija ir Ita
lija nepripažinę galutinių 
Prancūzijos siūlymų. Prancū
zija nenori išsižadėti savo plr-

ROMA, rūgs. 19. — Žinio
mis iš Kinijos, dėl potvynių 
labai nukentėjo katalikų misi
jos. Kai kurios misijos nete
ko bažnyčių ir kitų Religinių 
ir kultūrinių Įstaigų. Misijo- 
nieriai su nepaprastu vargu 
kovoja ir reikĄįigjL greiUįS 
pagalbos.

Pengpu apaštališkas vika
ras vyskupas Berutti’s pra
neša, kad kuone visi jo vi- 
karijato plotai vendens ap
semti. Dešimtys tūkstančių 
žmonių neteko pastogės ir 
mantos.

NORI PAPILDYTI ĮSTATY
MUS

ATLANTIK SITY, N. J., 
rūgs. 19. — Amerikos advo
katų Sąjungos suvažiavime 
pareikštas pageidavimas, kad 
kongresas papildytų prieštru- 
stinius įstatymus kai kuriais 
priedais.

BIZNIS PAGERBS

CHICAGOJE

PASIUNTĖ MAJORAMS 
KVIETIMUS

Čikagos majoras Cermak’as 
pasiuntė laiškus 200 miestų 
majorams. Kviečia juos pasi
darbuoti, kad ateinančiais me
tais demokratų ir respubliko
nų partijų visuomeniniai su
važiavimai Įvyktų Čikagoje.

VIENAS ANTRĄ KALTINA

North Damen gatvės vie
nuose namuose Fredas Low’- 
as ir jo žmona pradėjo tar
pusavio ginčus spręsti pei
liais. Abu ligoninėje. Vienas 
antrą kaltina.

ŠANGHAJUS, Kinija, rūgs. 
19. — Jau eilę metų pasireiš
kia nesutikimai tarp japonų ir 
kinų. Jie kilo japonams Įsi
galint Mandžiūrijoj po rusų- 
japonų karo. Japonai pradė
jo kinus labai persekioti, 
skriausti, jų gamtos turtais 
naudotis. Kinai buvo privers-i 
ti sudaryti su japonais sau 
kenksmingas ir negarbingas 
sutartis. Taip tęsėsi eilę me
tų.

Dabartinių nesutikimų Man
džiūrijoj pradžia eina nuo 
praėjusio liepos mėnesio ties 
Čangčunu. Tuose plotuose ja
ponai dirbdina laukų drėkini
mo įtaisus, norėdami koloni
zuoti apylinkes. Dirbusius ko
rėjiečius darbininkus užpuolė 
kinų ūkininkai, o šiuos pasta
ruosius išblaškė japonų ka
riuomenė.

Po to įvykio visoj Korėjoj 
daug metų gyvenantieji kinai 
buvo dažnai puolami. Paga
liau, nesutikimai pablogėjo, 
kada Mandžiūrijos kinų karo 
vyriausybė ryžosi sušaudyti 
kelis šnipus, tarp kurių buvo 
ir japonų kariuomenės kapit. 
Šintaro Nakamura. Kiti du 
sušaudytieji buvo rusas ir 
mongolas.

Japonijos vyriausybė reika
lavo iš Kinijos pasiaiškinti. 
Tai visa atidėliojant, japonų 
karo vadai užėmė griežtą po 
ziciją — reikalavo karo su 
Kinija. Ir, štai, dabar gal 

pradedamas karas Mandžiū
rijos ribose.

BYRĄ ATLEIDŽIA Iš 
OPEROS

Teko patirti, kad operos so
listas Byra, kuris neseniai į- 
klimpo į didelę bėdą su savo 
piniginiais reikalais ir suby
rėjusius finansus paliko tvar
kyti geraširdžiams savo drau
gams, kurie dabar turi išpir
kti jo tūkstantinius vekselius 
(K. Petrauskas, V. Jonuškai- 
tė, Grigaitienė ir k.), už ne
silaikymą drausmės atleidžiar 
mas iš valstybes teatro. Kas 
jo vietą užims — tuo tarpu 
dar nežinia. Byra dabar Ame, 
rikoj, kur išvažiavo niekam 
nieko nesakęs. “R.”

PROJEKTUOJAMAS NAU
JAS GELEŽINKELIS

Susisiekimo ministerija yra 
nusistačiusi artimiausiais me
tais, kiek leis lėšos, nutiesti 
platų geležinkelį iš Šiaulių į 
Biržus. Projektas naujam ge
ležinkeliui statyti ministerijoj 
jau ruošiamas.

Be to, susisiekimo ministe
rija yra nutarusi artimiausiu 
laiku padaryti kapitalinį re
montą Virbalio — Kauno — 
Klaipėdos geležinkelio ruože, 
'kad galima būtų pagreitinti 
traukinių judėjimą. “M. R.”

SĄMOKSLAS KALĖJIME

ŠAUKIAMAS TIESON

menybės jūrose. Italijos ati-
rius Čiang Hsue-liang’as, kurs'vilgiu ji laikosi nusistatymo, UI.,
yra Peipinge, įsakė savo ka
riuomenei vengti susirėmimų 
su japonais.

Japonai siunčia daugiau ka
riuomenės į Mandžiflriją, kur 
paskelbta japonų atsarginių 
mobilizacija

kad Italija yra ir turi pasi
likti silpnesnė jūrose.

REIKALAUJA ŠALINTI 
JANKIUS

VEST FRANKFORTAS, 
rūgs. 19. — Šią savai

tę vietos anglių kąsyklų dar
bininkams už darbą išmokė
ta apie 250,000 dolerių. Mies
tely biznis pagerės.

Lake’o apskrities “grand 
džiūry” Vaukigane apkaltino 
ir pašaukė tieson valstybės 
auditorių Oskarą Nelsoną už 
jo apsileidimą tarnyboje už
darant Vaukigano valstybinį 
banką. /

DAUGIAU DARBŲ VOKIE
TIJOJ

GAISRAS DIRBTUVĖJE

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
Vokietijos vyriausybė užtrau
kia geležinkelių paskolą tarp 
50 — 70 milijonų dolerių. Tū
kstančiai darbininkų gaus pro
gos užsidirbti kasdieninės 
duonos. 1

SLAPTA BOLŠEVIKŲ 
RADIOSTOTIS

NAUJORKAS, rūgs. 20. — žinkelių. 
Vietos policija iešką slaptos 
Maskvos agentų vedamos ra- 
diostoties, iŠ kurios sovietų 
vyirausybė jau apie vienerius 
metus gauna slaptus praneši-

MEKSIKOS MIESTAS, 
rūgs. 19. — Tautinių Susisie
kimo darbininkų unija reika
lauja pašalinti visus jankius 
darbininkus iš Meksikos gele-

APLANKIUS KAPUS

mus.

KONTROLIUOJA BANKUS

BERLYNAS, rūgs. 20. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė dekretą, kuriuo ji pradės 

ir žiemą duona šelps vargšus, kontroliuoti visus bankus. .

ŪKININKAI PRIEŠ FORDĄ

BARAGA, Mich., rūgs. 19. 
— Visam aukštesniajam Miši- 
gano valstybės pusiasaly ūki
ninkai . pradėjo protestuoti 
prieš milijonieriaus Fordo |- 
sakymus savo darbininkams į- 
dirbti daržus. Toks Fordo žy
gis, pareiškia ūkininkai, prieš
tarauja Amerikos įmonių dva
siai.

NAUJORKAS, rūgs. 19.— 
Garlaiviu “Džodž Vašington” 
iš Prancūzijos parvyko auk
so žvaigždių motinos, aplan
kiusios ten karo metu žuvu
sių savo sūnų kapus. Tarp jų 
yra devynios iš Ulinojaus val
stybės.

“American Can Co.” dirb
tuvėje, 9 avė. ir Čarls road, 
kilęs gaisras padarė nuostolių 
apie 20,000 dolerių. 50 darbi
ninkų (vyrų ir moterų) sus
kubo laiku apleisti dirbtuvę.

PAKVIESTAS I AMERIKĄ

LANSING, Kas., rūgs. 16. 
— Kąnsas valstybės kalėjime 
susektas kalinių sąmokslas. 
Kaliniai padarė planus nužu
dyti apie 25 kalėjimo sargus 
ir pabėgti.

Sąmokslininkus kalėjimo vi
ršininkui išdavė vienas kali
nys. Greitai atlikta krata ir 
nurodytose vietose rasta keli 
šautuvai ir revolveriai. Sąmo
kslo priešaky buvo 9 kaliniai.

Pranešėjas' kalinys už tai iŠ 
kalėjimo sąlyginiai paliuosuo- 
tas.

MAŽINA KAINĄ

LONDONAS, rūgs. 19.. — 
Čikagos visuomenės veikėja 
Džane Addams pasiuntė kab- 
legramą indų vadui Gand- 
hi’ui. Kviečia jį aplankyti A- 
meriką šių metų lapkričio mė
nesyj.

SVEČIAS IŠ NEW YORKO

DRAUDŽIA KRITIKUOTI 
SOVIETUS

VAŠINGTONAS, rūgs. 19. 
— Prekybos departamento vai 
dininkas Pass’as papeiktas Už 
tai, kad vienam žurnale kriti
kavo sovietų Rusijos preky
bos būdus.

“The Public Service Com- 
pany of Northern Illinois,” 
kuri tiekia dujas (gazą) Či
kagos apylinkėms, skelbia, kad 
ji sumažina 2 nuošimčiais du
jų kainą. Reikalingas Illino- 
jaus prekybos komisijos pa?- 
virtinimas.

Kuko apskrity, ty. ir Čika
goje, šiemet ligi rūgs. 19 d. 
automobilių katastrofose žuvo 
869 žmonės.

BANKŲ REIKALU

Šiomis dienomis iš New 
Yorko Chicagon atvyko kun. 
Juozas šeštokas, tenykštės 
Aušros Vartų par. klebonas. 
Atvyko į svečius pas giminai
tę seserį Aleną, esančią Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Dr. Simo
naitis yra taipgi svečio gimt- 
naitis.

ČARLESBURGAS, III. ru
gsėjo 19. — Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas nu
tarė, kad būtų pataisyti\vals
tybiniai bankų įstatymai. Val
stybės kontroliuojamuose ban
kuose neturi žūti žmonių indė
liai, bankus uždarius. 
PLATINKITE “DRAUGĄ’•
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procese. Neutrališki žmonės nekuria istorijos, 
nes neturi jai (takos. Krikščionybės dvasiu 
nuo budizmo visų pirma skiriasi tuo, kad bu
dizmas moko pasyviškumo, pesimistiškos re-

IŠSIŽADA KOMUNIZMO.
Šiomis dienomis iš Sovietų ne jie bet komunistai pirmi ė-1

zignartjoCo K? reikaUn'ja' aktin- P“'- pavyzdinę socialistu!
gumo s„ krikščionišku' optimizmu. Krikščio- lklra."ka8 Kaperis valstybę kurti ir pirmi prade-1
nybė reikalauja paversti žemę Dievo kara-Įk“rls )au net sept,nt» k«‘» J° ‘uarksmnę praktikoje vyk< 
lyste. .Jei katalikai nedalyvautų politikoj^ o važinėjo į tų kraštų. Jis pu- dyti
eo ipso factu ir istorijoj, tad istorijos vaira, Pra,‘ai- *“» .P**“1"“ a‘"i’ ' ‘“k >«• Tegu jie pyks/
patektų į rankas tų, kurie jį pasuktų prieš leP^avo aPla 0sevi hs 4 u a tarp savęs, negalėdami pa- 
krikščionybės jtak, 'istorijos procesui. Jei ^os.. valdži»- kuri* J‘S laiko 6idali“U Ponybę dėl savo 
krikščionybė visai išnyktų iš viešojo gyveni- v’t’vtausia. 1 vjų vykdymo. Mes jų^nesu-
mo, tai ji turėtų išnykti ir iš istorijos pro- J1" dabar “‘an0’ kad vai“t-''' ‘“iktnaime. 
eeso, kas priešinga Kristaus ideologijai^urs kap.talizmas, kana šiais; Bet tiktai priminsime kai

laikais vykdomas Sov. Rusijo- kuriuos įdomius faktus, 
je, nubloškė komunizmų. Jo Per kraujo upelius brisda- 
nuomone, nereikėti) bolševikų mi, jie pasekė buvusį rusų ca- 
kaltinti dumpingu, nes prekės ro sostų, nuo kurio pats ca- ‘

reikalauja visos žmonijos, visų tautų persi
auklėjimo. Tad aišku, kad katalikų pareiga 
būti aktingu istorijos proceso faktorium.

KATALIKAI IR POLITIKA.

Kun. dr. F. Kemėšis, Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos profesorius, “N. Romuvoj” 
daug rašė Lietuvos vidaus politikos klausi
mu. Jis pareiškė vienų mintį, kad Lietuvos 
katalikams reikia pasitraukti iš aktyvios po
litikos. Į tų kun. dr. Kemėšio pareikštų mintį 
dienraštis “Rytas” taip atsakė:

Yra žmonių, kurie teigia, jog katalikams 
dera tik melstis, liet jokiu būdu nesikišti į 
politikų: katalikai, girdi, turi būti neutrališki 
politikos atžvilgiu! Pasak vieno mūsų aukšto 
“patrioto”, politika esanti turtingų ir lais
vų pažiūrų žmonių žaislas!

Dalyvauti politikoj reiškia ne kų kiti), 
kaip dalyvauti savo tautos istorijoj. Kristus 
ir Jo Bažnyčia nesudarė jokios siauros poli
tinės partijos, bet tai nereiškia, kad katali
kai neturi teisės aktingai dalyvauti savo kraš
to politikoje. Nors Kristus tiesioginiu būdu 
ir nesikišo į politikų, tačiau Jo ideologija su
darė visai naujų erų žmonijos istorijoj. Jei 
krikščionys nustųtų darę įtakos politikai, tai 
istorija vėl įgytų pagoniškų dvasių: galėtų 
vėl atsirasti įstatymų, verčiančių katalikus 
teismuose siekti “per genium imperatoris 
regnantis.” t. y. “per falsum deum,” o to
kiais “falšyvais dievajs” labai lengvai pa
sidaro valdančios partijos vadai, sugebu vi- 
suontenę sngestijonuoti ir tuo būdu jos sųt 
monę susiaurinti.

Katalikų pareiga 'rūpintis, kad istorija 
neišstumtų Kristaus dvasios iš viešumos į 
katakombas. Dalyvavimas istorijoj reiškia jos 
kūrimų. Jei istorijų kurs nekatalikai,'nekrikš
čionys, tai ji ir bus ne tik nekrikščioniška, 
bet ir antikrikščioniška a la Sovietuose.

Kokie kūrėjai, tokie ir jų kūriniai. Kri
kščionybė betarpiškai veikia tai, kas žmogu
je slapčiausia, intimiškiausia, asmeniškiau
sią, t. y. jo sielos gelmes. Iš žmogaus sielos 
gelmių eina ir jo darbų dvasia, tad netie
sioginiu būdu krikščionybė veikia visa tai, 
kas eina iš žmogaus sųžinės, iš jo jausmų ir 
inteligencijos. Netiesioginiu būdu krikščiony 
bė verčia žmogų aktingai dalyvauti istorijos

AMŽINOJI LAIMĖ.
Graži rudens diena. Prasiųiušus pro 

ryto ūkanas karštoji saulutė sušildė že
mę. Atgijo gamta, sučirškė žiogai, pradė
jo skraidyt plaštakės, besigrožėdamos sa
vo sparnelių ir rudens‘gėlių varsomis. 
Visur tyla, ramu. Monotoninė žiogų daina 
neardė ramybės. Buvo linksma, šviesu š’r- 
dyje, gera. Bevaikščiodamas po plačius 
Marijonų ūkio ’aukus, grožėjausi gamta.

— Garbė Jėzui Kristui, — netikėtu! 
pasigirdo man pažįstamas draugo Anufro 
balsas.

— Per amžius. Šveikas, Anufrai. Kaip 
gyvuoji! —

— Dėkui, tėve. Galėtų liūt geriau. —
— Žinau, jog pats be juokų neapsieini. 

Kaip sveikam patinka rudens pagražinti 
laukai? —

' — Kų ir sakyti! Jie mane žavi ir liū
dina. Tiesa, apie tai šiandie nedera kal
bėti: juk šiandie Darbininkų Diena ir fir
moj smagus piknikas. — .

— Bet kodėl sveikų liūdina gražioji

r
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Vienai judamųjų paveikslų gaminimo firmai prireikus pa- 
reikalingos pačių bolševikų ras kų tik buvo nuverstas. Ta- veikslo parodančio, kaip vokiečių .submarinai paskandina lai-

________ reikalams. čiau bolševikų vadai gerai įsi- vų, tam tikslui paimta senas burinis laivas “Boliemia“. Trys
Tautininkų vyriausybė vėl pradėjo už- ' Kuper’is priešingas pripaži- tvirtino tam pačiam soste, submarinai paleido 400 svarų “dinamito žuvį” ir laivas pa- 

darhiėti jai nepatinkamas organizacijas. Lie- riimtb SSSR, betgi pageidau- kad kiti sosto mėgėjai jų pa skandintas. Atvaizdas nuimtas ekspliozijos metu.
tuvos spaudos žiniomis, Marijampolės apskri- Ja’ ^at^ butų vedamos su Sov. Čių nenublokštų. Ir, nors pir

PASTABGLES.

ty išbrauktos iš draugijų rejestro šios orga- Rusi3a ir kad būtų sušaukta mieji naujieji caro pavaduo nnsarų rūpinasi savisauga. Nežiūrint te, kad visa bol-
nizacijos: katalikų moterų draugijos Liubąvo konferencija, kurtoje būtų ga tojai (Leninas, Trockis) labui Ir vis dėlto reikia pripažinti, ševikų spauda nuolat skelbia
skyrius, Šv. Cecilijos dr-jos Prienų skyrius, bma nustatyti sųlygos Rusi-‘stengėsi šitame soste įsitvir- kad jie sugebėjo suorganizuo-j “ Maskvos fronte nieko nau- 
katalikų mokytojų s-gos Prienų skyrius, ūki- j°s skoloms atgauti ir sudary- tinti, bet kažkodėl neįstegė ii- ti puikių apsaugų. Savaime su ja”, “Penkmečio Iplanas sėk-
ninkų s-gos Višakio Rūdos, Kalvarijos ir Pa- U Prekybos sutartį su Sov. Ru gani išlikti. Bolševikai pat prantama, kad toje apsaugoje mingai vykdomas”, — Staii-
ežerių skyriai, valst. liaudininkų s-gos Mari- pradžioje įvedė koinuništiškų tarnaujantieji vyrai yra visai no asmens apsauga nuolat te,
jampolės skyrius, Marijampolės moterų ra- KaiP žinome, bolševikai diktatūrų, kuri per keliolika neblogai apmokami.
telis ir kt. Kauno apskrities viršininkas taip tiktai ginklo ir palankių a- metų nė kiek nepakitėjo. Ga ' Savo asmens apsaugų ge- 
pat paskelliė’apie moksleivių sųjungos “Var- Phnkybių dėka įsigalėjo Ru nū dažnai pasikeisdavo tik at riausiai organizuoti gali, su-

uždarymų dėl įstatų nesilaikymo. Ne- sii°3®- Didžiojo karo nuka- skiri asmenys drauge su sa- prantama, tik patys vyriausi i vesta ir atsakomybė už Sta-

bestiprinama ir net “tobuli
nama”. Ši apsauga pavesta 
Jagodai, kuriam taip pat pa-

pas
lengva buvo šios draugijos suorganizuoti ir “moti ir po revoliucijos (ca vo šalininkų būriais. Tokį vai- vadai, kurie valdo visų kraš-
išlaikyti. Bet tautininkams visai nesuųku jos rine valdžių nuverčiant) ru- dančios viršūnes pasikeitimų tų, žemesnius komisarus ir,
panaikinti. Tam darbui pakanka apskrities sai buvo išsiblaškę, apsvai- paprastai lydi tarpusavio tero kas svarbiausia, pinigus. Tad

"viršininko vieno plunksnos pabraukimo. Ar SS dėl gautosios politiškos ras, priešingi) asmenų ištrėnų-,netenka stebėtis, kodėl dabar-j daroma krata. Stalino sofe-
dar ilgai tautininkai sauvaliaus Lietuvoje? *aisvės ir dėl to nevieningi, mas, suėmimas, net šaudymas tinis Sov. Rusijos galva sage-j riai prieš keletu menesių pa-

________ . Dėl to visa bolševikams nebu- ir kitokio pobūdžio persėki o- ba taip puikiai apsisaugoti ne keisti vokiečiais koniunis-
v t •• . vo sunku jėga paimti valdžių jimai. Taigi, dėl bolševikų tik nuo vadinamųjų baltagvar tais.

u • inetų un8tinėse Valstybėse . savo rankas. G jau po to ė- diktatūros nukenčia ne tik to- diečių (bolševizmo priešų), Sustiprinus minėtų apsauga
gero ai ziuotasi tuomet viešpatavusia kia vajjyį.į įr šeimininkauti ji rusų visuomenės dalis, kuri kiek nuo pačių bolševikų (ko- bei saugumų, nesenai įvyko 

gerove. uvo to įų-^zmonrų, kurie tada ^ajp jįe patyS sakosi) taip, biaurisi bolševizmu, bet ir pa- niisarų, pretenduojančių būti j net rimtas nesusipratimas 
garsiai smer e vis ų, as neamerikoniška, jĮaAso socializmas rei- tys bolševikai ir dargi jų va- viršūnėje). (skandalas su įžymiu komisaru

lino saugumų. Visiems be iš
imties (!) asmenims, kurie at
vyksta į Stalino sekretoriats),

pradėta kova prieš ateivius, o labiausiai prieš , , . o • , , - , . , v. ,i . .i ■ •• • . kalauja. Pat pradžioje per ke- dai, komisarai. Ir šie dėl pro
katalikus. Politikai vare agitacijų nesidėti į > , . .. , -j , • , . • >• , . . * . .. . _ lGt<į metu jie paleido krauia letanatojokių Europos organizacijų, ar tai bus Tau
tų Sąjunga, Tarptautinis Haagos teismas, 
ar kitokia kad ir taikos vykdymo instancija.
Dabar tie patys “karšti amerikonai” pama
tė, kad be Europos ir kitų pasaulio kontinen
tų ir pati Amerika negali gyventi. Tik poli
tiškas, tarptautinis bendradarbiavimas, o y- 
pač ekonomišku ir finansišku atžvilgiu tegali 
užtikrinti bendrų visų valstybių gerovę.

Pastaruoju laiku Sov. Rusi-! Grinko, kuris buvo atvykęs 
iriato idėjos ir gerovės” jos valdovai visų savo enei- pas Stalinų su piaiiesimu i 

keletui milijonų nekaltų žilio- nukenčia. Bet įdomu ta», kati sutelkė penkmečio (’piati su gerokai prikimštu poi tl ■- 
nių. ( šie vargšai; nukenčia taip patd^tkos”) vykdymui. Tad atro- iiu. Šis komisaras buvo sub

Tai tokia buvo šitų nepra- nuo tos pačibš idėjos gynėju. Įdytų, kad pačių bolševikų sro- kyląs ties keltu (eleveitoriii) ') 
šytų ir niekieflo nerinktų vai- Atrodo, kad ių komunizmas nė yčs, kovojančios tarp savęs, centro komitete. Stalino '-nr<* 
dovų valdymo pradžia. Žudė, ra vieningas.... paskelbė “paliaubas”. Bet ma gai pareikalavo, kad jis ati-
ardė, griovė, naikino, o po to Rusijoje gana dažnai nuottyti, kad nežiūrint * darbyme dary tų savo portfelį, manyda

čio penkmečio labui, pačioje mi’ kad jis gal būt nešasi bou ' 
Maskvoje vis dar neramu. Ten arba kokių nors pragaro

ėmė rūpintis tikrai socialistiš- “nežinomos rankos” žūna at- 
kos (suprask, komunistiškos) skiri komisarai, čekistai, rau-

____________ valstybės statymu. Pradėjo so donieji karininkai. Tuo būdu, nuolat kova eina. Nėra poil mašinų. Labai tuo pasipikti
• , cializmų kurti ant griuvėsių, ir “nekaltas” bolševikų krau- šio. komisai as išvyko iš <<n

Italijos fašistai taip pat pūtėsi. Jiems kuriuos užliejo žmonių ašarų jas liejasi rusų žemėje. -Tokis Visi raudonieji diktatoriai ^ro komiteto, visai net n< pa
įodėsi, kad ji^ patys vieni viskų nugalės, kad jr kraujo jūra. Bolševikai la- reiškinys, aišku, sudaro komi- buvo budriai saugomi. Bet da- s*niatęs su Talinu, ii tuojau
Učl jų galybės visas pasaulis sudrebės, kad (jaį karštai ėmėsi to savo dar- sarams didelio nesmagumo ir bartinis diktatorius Stalinas, P^®še pastarajam skundą.
d®l iv galybės gyventi, o dar ir kovoti su t>0> norg vįso pasaulio socialia- net šiurpų sukelia. Dėlto dau matyti, yra atsargiausias ar ^arg>bos viršininkas
Katalikų Bažnyčia ir jų nugalėti. Apsiriko. taį labai pyksta ant jų. kad gumas, ypač. aukštesniųjų, kc baikščiausias. , nubaus^as ar®štu-
Šiandien fašistai darosi sukalbamesni, nes , ._ _ _ ... . j Iš visa ko sprendžiant, ma

tyti, kad nei pats Rusijos ca
ras nei kiti karaliai nebuvo

visi bandymai politiškame ir ekonomiškame Majoras A. Ceilnakas nejuokais pasiry- t u ės žymiai, didesnį pasisekimų
gyvenime apsieiti be kitų kraštų nedavė tei- žo išvalyti Cliicngos miestų nuo kriminalis- Į ' —----------------
giamų rezultatų. I žėjus sunkiems depresijos jr visokių žmonių išnaudoto jų. Jis ypatin
laikams, ir Italija skaudžiai tai pajuto. Eaįp gU rūpestingumu stengiasi perorganizuoti po 
stengėsi nedarbo išvengti, o vis dėlto bedar- liniją, kad ši tinkamiausiai eitų savo parei- 
bių skaičius auga. Negelbėjo nė valdžios vyk- g8s. Cbicagos visuomenė turėtų dar labiau 
domieji statybos darban Dabar jau matome paremti p. majoro pastangas.
fašistų šulus esant sukai barnesnius ir užsie- Reikia tikėtis, kad ligi 1933 m. Pasauli
nių politikoje bendrai ir santykiuose su A- nės Parodos gerasis Cbicagos vardas bus vi-
paštoliškuoju Sostu. Atėjo ožka prie vežimo, siškai atstatytas. Tuo būdu ir pati paroda t dvasininkai.

ir nėra taip saugomi, kaip da- 
Francūzijoj pamatytas paminklas 2,a Bug.j<)g diktatorius

prancūzų vienuolių, kur,c žuvo Artžmjn ka-„ liaudie? pa,arĮS: a„t
lauknnse. Yra žmonių, kario kiša nepaira,!,i- Ras k, ,

kūmų dvasininkams, a ypač vienuoliams. Bet tng -ado, pa,8 byosi b{jti nu.’ 

jiasauiinis karas parodė, kad nėra labiau sa žudytas.
vo tėvynę mylinčių žmonių, kaip kataliku Bet, šiaip ar taip. Maskvo-

je '“ra’.'.iii ’..

gamta. —
— Ji man šneka, kad visa pasauly ne

pastovu. Aš tai imu giliai atjausti. Kar
tais man pasirodo, jog nėr ir negali būt 
pastovios laimės. —

— Tai, Anufrai, abejoji apie laimę? 
Bet apie kokių laimę patsai abejoji? —

— Žinai, tėve, ne apie tų laimę, kurių 
gali žmogus pasauly gaut) liet aš imu abe
jot apie amžinųjų laįmę. Ar gi negali at
sitikt net danguj esant imt ir nustot sa
vo laimės. Pats to klausinio pilnai išrišt 
negaliu, nors nujaučiu, kad mano mintis 
kur nors čia klysta. —

— Gerai, Anufrai, suprantu, kab tave 
vargina. Eiva į lauko galų, atsisėsiva po 
medžiu ir ramiai apsvarstysim pakeltų 
klausimų. —

Pasišnekučiuodami kitais dalykais į 
penketų minučių pasiekėme numatytų ra
mių vietų.

— ^Anufrai, patsai sakei, abejojųs ar 
amžinoji laimė nepasibaigs? —

— Taip, tėve. —
— Amžinoji laimė, karių mums Die- 

1 vas pažadėjo ir tobuloji laimė reiškia tų

patį. Pirmiausiai sužiūrėkim, kų reiškia 
“amžina” ir kų reiškia “tobula” laimė. 
Žodis “amžina” munis nurodo į tokių 
laimę, kuri prasidėjo, bet kuri neturės 
galo, neturės paliaigos: bus ir bus nuo
lat, kadangi danguje laiko nėr, ten yra 
amžinoji dabartis. Žodis-gi “tobula” lai
mė reiškia tokių laimę, kuri pilnai paso
tina žmogaus širdies troškimų, kuri visais 
atžvilgiais žmogui yra tinkama ir kuri 
savyje neturi nei mažiausios blogybės. —

— Dabar man, tėve, aiškėja, jog per 
daug svarsčiau galimylię nu$tot amžinos 
laimės, o per maža kreipiau dėmesio į 
tos laimės sąvokų ir turinį. —

— Bet, Anufrai, nėr galimybės pra
rast danguj gautų amžinų laimę. Juk jei 
būtų bent krislelis galimybės jos nustok 
ji jau nebūtų nei tobula, nei amžina. —

— O ar žmogus negalės panorėt jos 
nustot? —

— Tai naujas rimtas klausimas ir ver
gta jį giliau apsvastvt. Žinai pats, jog 
žmogus sutvertas laimei, žmogaus širdis 
jos ieško. Ant žemės nerauda, nes peT 
plati mūs širdis; visas pasaulis jos nepa

sotina. Kitaip danguj. Ten laimę sudaro 
sielai visos laimės, visų sukurtųjų gėrių 
Kūrėjo-Dievo matymas, Jo esmės pažini-, 
mas palaimintuoju regėjimu. Kas gų tuvi 
laimės davėjų ir pilniausių laimę, negali 
sau panorėti mažiau tos laimės turėt ir 
nukreipi savo širdies geismus prie sutver
tų ir menkesnių gėrių, negu pats Dievas. 
Kitaip vykstant, turėtume sakyt, jog Die
vas nepasotino sielos troškimų ir siela 
ieško dar didesnės sau laimės. Bet tai 
sakyti negalime, būtų aiški klaida. —-

— Gerai, tėve, suprantu, jog pati sie
la nenorės atsižadėti danguj savo laimės, 
bet Dievas gali jai tų palaimintąjį regė
jimų atimti. —

— Ne, Anufrai. Dievas yra teisingiau
sias. Jis niėko nebaudžia be kaltės. Bntų- 
gi baisi bamjniė sielai, jei Dievas atimtų 
jai danguj laimę. To negali būti. Siela 
pilnai atsidavus Dievui, jam tik gyvena 
ir jąu amžinai jos valia nesikeičia. Ka
dangi danguje siela ųegali nusidėti savo 

, geriausiam I>ievui, todėl nėr galima, kad 
i Dievas danguj sielas baustų, joms laimę
l atimdamas. —

— Dar vienas klausimas, tėve. Ar kas 
Ritas danguje negali įvesti sielų į nusi
kaltimų ir atimt jai laimę? —

— Negali. Žmogaus mintis tobulai pa- 
žįsta Dievo tiesas, žmogaus valia tobulai^ 
seka Dievo valių. Danguje negal būt gun- 
dytojų, kurie prieš Dievų imtų kelt maiš
tus. Maištininkai pasiliko pragare. Tei
singieji ir šventieji, pilni laimės asmenys 
pasiekė Dievų ir savo širdies meile negali 
pilnai atsidėkoti amžių Viešpačiui už gau
tųjų laimę. Kiti gi tvariniai, esantieji 
ant -žemės, ar bendrai pasaulyje ir gi 
negalės žmogaus minties pakreipi prieš 
Dievų, — jie visi skelbia Dievo išmintį, 
germnų, Jo meilę. —

— Ačiū, tėve. Nuslinko man nuo krū
tinės it koks slogntįs. Kaip bus gera dan
guj amžinoj tobuloj laimėj pasilikt! Ka
da-gi išauš toji palaiminta diena. —

• i '
— Ji greit ateina, Anufrai. Kasdien 

gyvenk taip, it rytoj reikėtų stot į Dievo 
teismų. Mylėk Dievų už visa labiausiai 
ir Dievas duos tau amžinų tobulų laimę.—
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
---------- Skyrių Veda JONAS EVALDAS---------------

SPULKŲ PRADŽIA, IŠSI
PLĖTIMAS IR MOTERYS

Jpulku Pradžia ir Įstatymai
Šiais metais sukanka lygiai 
tiitm *tis nuo prasidėjimo Jū
rinėse Valstybėse pirmuti- 
s taupumo ir skolinimo spu- 
is, įsikūrusios Filadelfijoj, 
’a.) sausio 3 dieną, 1831 me- 
is. Toji spulka pradžioje va
losi Oxford Assoeiation in 
įiladelphia.
Tačiau skolinimo . ir - taupn- 
jgpulkų amžius yra kur kas 
riesnis. Sakoma, kad pirm 
M)() metų pas kiniečius gy
vo ir naudotasi panašia ši
mtą, kaip ir šių, dienų spul- 
se. Kiek tikrai žinoma, tai 
nikų gyvavimas prasidėjo 
ancūzijoje ir Anglijoje. 
čį<I amžiuje toji skolinimo 
taupumo sistema Kuvo ve- 
ma kokio nors pavienio tu- 
iol i o, kurs priimdavo nuo 
ii pinigus taupymui ir pa
ti skolindavo norintiems 
ttyti ar įsigyti namus. Toji 
tema vėliau išsiplėtė po ki- 
viešpatijas. 1823 metais A- 
ijos Parlamentas išleido į- 
tymus, kurie apsaugotų 

<ininkų įdėlį.
imtmetis jau praslinko, 
Jungtinėse Valstybėse pra- 
jo spulkų gyvavimas. Pir- 

?is šimtmetis buvo sunkiau- 
ir pavojingiausias. T&me 

kų gyvavimo šimtmetyj 
a įvairių vairininkų ir pro- 
orių. Iš jų būta ir vilkų 
s kailyj. Daug išnaudoji- 
ir daug nuoskaudų pada- 
darbininkams, nes nebtt- 

ta|a tikrųjų įstatymų, ap- 
^ojančių darbininko įdėlį. 
ew Yorko valstybėje pir- 
inis įstatymas, kurs regu- 
o spulkų patvarkymą, Įvy- 
tik 1892 metais. Net tada 
istabdyta visų šelmysčių, 
tymo ir skolinimo spulkų 
neriai tik 1908 metais pra- 
ė New Yorko valstybėje į- 
ymus, kuriais aprūpinta 

<ų saugumas. Šiandien ga- 
pasidžiaugti, jog turime 

žiu įstatymų, kurie prižifl- 
pulkų patvarkymą; nūn gi 

>s spulkos yra valstybės 
žiūroje.

Šių dienų Spulkos
irmutinė spulka, prasidė- 

i> Filadelfijoj 1831 metais

mokslininkas iš Berlyno nu
rodo, kad nevedusios'trumpiau 
gyvena, o Japonietis dailinin
kas sako, kad Amerika tik ta
da bus civilizuota, kai turėfe 
moterį už Prezidentą. Bet gi

Įvairūs Straipsniai.
VYRIAUSYBE KVIEČIAMA j gelbėti, o vyriausybė išsisuki- 

VEIKTI ; nėja iš tos pagalbos teikimo.
Girdi, tai lokalinio pobūdžio 
reikalai. Anais metais šaukia
mi žmonės neatsakė, kad ka-

Blogųjų laikų slegiami mi
lijonai amerikiečių bedarbių

riuos reikalavimus. Vienas rei
kalavimas buvo tas, kad vys
kupas prisipažintų esąs kal
tas nusižengimu valstybės į- 
statymams. Vyskupas tai visa

šaukiasi į krašto vyriausybe riavimas yra federalinės val-įngimu valstybgs įstatymam
neatidėliojant nūnai veikti 
taip, kaip ji veikė prieš kelio- 
liką metų, kai buvo įsivėlusi 
į Europos karą.

Tais laikais vyriausybė pa
šaukė gyventojus ne vien ka-

džios reikalas, darbas.
Anais metais patiektų 26 bi

teriškę. Vyskupas aiškiai nu
rodė, kad Bažnyčia nepripa
žįsta tos rūšies jungtuvių.
Taip pat nurodė, kad tik to
kios jungtuvės yra tikros, ka
da porą sujungia katalikų ku-i atmetė. Tada jis buvo smur- 
nigas. ! tu pagrobtas iš automobilio

Prezidentas Peree’as tuojau j ir ištremtas, 
ėmėsi kaltinti vyskupą nusiže-

tik jam vieannv— preziden
tui pridera.

Tremtinys vyskupas atmetė 
vienus ir kitus reikalavimu- 
ir pasiliko užsieny.

Šią didelę vyskupui padai” 
tą skriaudą ir neteisybę ati
taisė prezidentas Gomec’s 

Kadangi protestai nesiliovė, Bet kas vyskupui •’tlygins v 
[Reikalavo pasiaiškinti. Vysku- ta’1. Prez’tleidas Perc-c’as su-; jo vargus? Tik vienas Dievą 
pas atsakė,'pareikšdamas Ba- su tremtiniu vyskupu

lijonų dolerių paskolos žymi 5nvčios mokslo mintis Tflda ir pastatė kitas sąlygas jam

dalis teko svetimoms vaisų į prezidentas 
bėrus gelbėti. Šiandien vyrian-

paskelbė savo .grįžti. Tarp kitko Peree’as 
reikalavo, kad jis neaplanky-; sprendimą ištremti vyskupą.

sybė atsisako kelis bilijonus i Kadangi kunigija ir pašau- tl> šventojo Tėvo ir kad, jam 
ro tarnybon, bet ir pristaty-1 dolerių panaudoti, gelbstint! ijonys katalikai , sukėlė aštrių i "r!žns Lš ištrėmimo, katalikai 
ti kariavimui reikalingų pini-.savo gyventojus. ; protestų prieš prezidentą, tai nurengtų iškilmingo sutiki-
ST- • | Be bedarbių, šiandien vy.Įjis davė progos vyskupui pa-|m0, Ppre(,’ns buvo tos*nuomo-

Gyventojai neliko kurti. Per j riausybės . pagalbos
trumpą laikotarpį jie paskoli-1 milijonai pusbadžiu gyvenan 
no vyriausybei apie 26 bilijo- j čių vaikelių, kurių tėvai ne- 
nus dolerių. Tas daug padėjo i turi darbo ir negali reikalin-

šaukiasi I silikti šaly, įvykdžius kai ku-,n6Oad iškilmingas sutikimas

Skaity kite ir platink 
te lietuvių katalikų di<- 
nrašti “DRAUGĄ" i 
remkite tuos biznierii” 
ir prdfesionalus, kuri 
garsinasi jame.

karui laimėti.
Laikai pakitėjo, kilo didelis

! gu jų išlaikymu rūpintis. 
Krašto vyriausybė pasida-

nedarbas. Seniau vyriausybėj re kieta kaip plienas. Atsako,
Knygos ADVOKATAI

moterys Amerikoje yra veikti; daby ^ad bedarbius gali gelbėti jų
piausios ir uoliausios spulkų 
palaikytojos.

Iš šių metų sąstato vienoje 
didžiulėje gelžkeliečių spulko- 
je skaitlinės rodo, kad iš 80,- 
000 narių, moterys viršija vy
rus ir narystėje ir darbuotė
je, neskaitant to, kad daugu

moje moterys užpildo ofisų 
visas vietas ir valdvietėse at
lieka aukštas .pareigas. Iš da
vinių spulkose moterys pasi
rodo viršūnėse ir yra geriau
sios taupumo atstovės. • u : .v._ .. rios valdo ir prižiūri ūkį; 30b

Iš paties gyvenimo prityri- jnoterys valdininkės apdraudi 
ru žinome, kad daue-elis mo-__ i)__ j___•__ a n.r a_____±____

gyventojai šaukia vyriausybę 
stoti jiems į pagalbą. Anais 
laikais gyventojai kaip vienas 
stojo į darbą — gelbėti vy
riausybei jos pastatytų tikslų 
siekti. Šiandien gyventojai jau 
antri metai nieku būdu nega
li vyriausybės prisišaukti. Mi
lijonai bedarbių šaukiasi juos

T ■ ■
pryčerkos; 4,950 moterų • vir
šininkių ir užžiūrėtojų; 5,730 
moterų redaktorių ir laikrašti- 
ninkių; 187,868 moterys, kū

kaimynai ir tie visi, kurie tu
ri darbą ir kiek nors užsidir
ba. Sakosi, kad ji yra atsar
gi, nenorėdama darbininkų į- 
pratinti naudotis valdžios pa
šalpomis.

Žinovai tvirtina, kad vy
riausybė gali bloguosius lai
kus panaikinti. Ji gali parduo
ti kelių bilijonų dolerių ver
tės bonų ir iš tų pinigų su-

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATASDIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ 
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 1^05 W. Adams St. Rm. 2117 

400 puslapių kaina ................................................. $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.

. MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku
tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.

Zajančkauskas kaina ............................................. 15c.
ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.

I. C. kaina........................ . . ....................................... 10c.

Telephone Randolph 6727 ’

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

k. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Roalm 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

mų žinome, kad daugelis mo 
tinų, nuimdamos nuo savo lū
pų skanumus, kartais kąsda
mos nedateklių, nedavalgyda- 
mos ir skursdamos, dėjo cen
tą prie cento, taupant spul
kose su vilčia, kad už kelių 
metų turėti tiek, kad galima 
būtų leisti sūnų į kolegiją ar
ba dukterį atiduoti į akademi
ją. Tie motinų centai sudėti 
taupymui spulkose davė ne 
vienai šeimynai progos vėles
ni ai pasidžiaugti, kad sūnus 
ar duktė užbaigė aukštesnius 
mokslus ir dabar duoda gražų 
užlaikymą ir tėvui ir motinai.

Spulkos Iškėlė moterį į 
viršūnes

Moterys Jungtinėse Valsty
bėse yra ne tik geros šeimi
ninkės, bet ir veiklios valdi
ninkės įvairiose šalies įstai
gose ir industrijose. Moterų 
taupumo dorybės iškėlė jas į 
viršūnes. Šioje šalyj iš mote
rų tarpo yra:

tjo viso turto vos $224.00. 5 moterys bankų preziden-
maža pradžia ilgainiui į t©8; 2 moterys gelžkelių pre 

go į milžiniškas finansirtes j aidentės; bankų ir spulkų pe- 
ligas. Jungtinėse Valstybė -į rsonale daugiausia dirba mo-
iandien yra 13,000 spulkų, 
į turtas siekia virš 9 bili- 
į dolerių ir turi virš dvyli- 
milijonų narių.

Ls šimtmetis gražiai pasi- 
o visiems tiems, kurie 

koše taupė pinigą, ugdi- 
ini ir daugindami turtą, ir 
jo gražias savastis. Sta-! 
o ir skolinimo spulkos ne' 
padrąsino ir išmokė žmo- Į 
taupyti, bet ir įkvėpė jie-! 
tą gražią mintį įsigyti sa-- 
i ir pamylėti namų židinį.

)terys Taupumo Atstovės
a žnai užmėtinėjama mote- 
s kad jos yra turto dide- 
iiikvotojos. Dr. Serinas,1 
"togas, praneša iš Pary- 
is, kad saužudybės rečiau* t
taiko tarp vedusių, kitas

terys ir merginos; 1,738 mote 
rvg advokatės; 1,878 moterys

mo bendrovėse; 4,954 moterys 
dirbtuvių savininkės; 794 mo
terys vertelgos ir vaizbinin- 
kės.

Turtų statistikos rodo, kad 
šalies visą turtą valdo 41% 
moterų. Pranašaujama, kad 
2,025 metais pasaulio visą tu
rtą valdys vien moterys.

Yra pripažinta, kad mote
rys nebūtų tokios turtuolės ir 
nebūtų išsikėlę į tokias viršū
nes, jeigu pradžios nebūtų da
vę joms spulka, kuri išmokė 
jas taupyti ir tapti taupiomis. 
Šiandien jos gali pasidžiaugti 
ir gėrėtis. Taip-gi pritirta, 
jog moterys, kad ir slaptomis, 
taupydamos ir ugdidamos šei
mos turtą, prigelbėjo ir savo 
vyrams atsiekti aukštesnių 
vietų pasaulyj. Moterys yra 
geriausios rytojaus kūrėjos, 
kurios pąčios būdamos spulki- 
ninkės, kviečia ir kitus prisi
dėti prie spulkų ir tverti lai
mingesnį rytojų.

Pasaulis dėkingas moterims 
už jų taupumo dorybes; taip
gi yr dėkingas moterims už jų 
meilę ir prisirišimą prie na
mų židinio, kurs teikia laimę 
visiems.

rengti visą eilę viešųjų darbu.1 
Tas žygis panaikintų nedarna i EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
ir grąžintų geruosius laikus, i 1<APINĖS> Parašė kun* D*ras J‘ Vaitkevičius, kaina 15c. 
Ši krašto vidaus paskola tik- ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c.rai būtų kraštui labai naudin 
ga.

Nežiūrint tų nurodymų, vy
riausybė liepia bedarbiams 
naudotis išmaldomis, gauna
momis iš privačių žmonių, ir 
nereikalauti iš jos jokios fi
nansinės pagalbos, išskiriant 
patarimus.

Bet žmonės visą laiką nenu
stoja šauktis į vyriausybę, kad 
ji energingiau veiktų. Jie bus 
raginama imtis to darbo ir 
kongresui susirinkus.

Akstinas.

LEISTA VYSKUPUI 
* GRĮŽTI

Radikalui prezidentui Pere- 
cui valdant Venecuelos respu
bliką, 1929 metais buvo ištre
mtas Valencijos vyskupas Sal
vadoras Monteg de Oka. Da
bar gauta žinių, kad naujasis 
prezidentas Gomecas panaiki
no Perec’o nutarimą ir leido 
vyskupui grįžti iš užsienių.

Peree’as ištrėmė vyskupą 
už tai, kad jis peikė civilines 
jungtuves. Tas įvyko, tada, 
kai aukštasis respublikos vir
šininkas divorso keliu išsisky-

l'rė su žmona ir vedė kitą mo-12334 So. Oakley Avenue

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subato- 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. OLISGARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina..........................................................................  10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina ............................................................................ 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina ........................................................ 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Pranas Jakštas, kaina........................... . ................... 50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina . $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ............................ .................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina......... . ..................................... 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.,’ r- , | 8tškas bakterlologlškas egzamlnavi-
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra- i n.as kraujo atidengs man jūsų tik- 

• - v , . on. iras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais,-kaina........... oUc. !jus gydyti, ui jūsų sveikau ir gy-

svenciausiasis sakramentas, Par. k™, v.

VlČius 'kaina........... . ....................................................20c. .vlo. žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner-
’ _ i • ... ivų- S'rdies. reumatizmo, kirminųDlEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina .................40c. uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

5,000 ALKANU VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. ~
kaina ....................................................................  15c. pasidavė net gabiam šeimynos gy-

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma- 22?*’ neatldėl,ok,t neatėje p*-

s
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Rootn 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vak&if 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIA.LISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikra specialistų., ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų Ir pinigus. Daugelis 
kita daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų. 9

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl-

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
$2.00

i

Chicago, Illinois.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po plet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nekėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

plet
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draugas Pirmadienis, Rugsėjo 21,

Žmonių Sveikata
ŠVARŪS DANTYS, ŠVA- vienas gyvūnėlis gali pakirsti!

“J TĖVYNĘ” SU “DAINOS” draitis, Juozaitienė, p-lės Su- 
CHORU gentaitė, Giicaitė, Stulgaitė,

Skamarakienė ir kitos. 
Režisierius.

RUS KŪNAS — SVEI
KAS PROTAS

1931—1932 m. sezoną pra
dėjus, “Dainos” choro nariai

cagoj turime daug gerų cho-į tuvių vardų išgarsina, 
rų, nes turime gabių vargoni-Į Taigi, gerb. vargonininkai, 

! nkikų. šiuo kviečiami chorui į talkų!
“Dainos” choras yra visų Gerb. vargonininkai ypatingai

žmogaus gyvybę. Ore yra į-
\aiiiausių perų, dėl kulių mu- skaitlingai lanko pamokas. Isį kviestas pats veikalo autorius tik priseina reikalas, ar tai lie-!dais.* patys Įsirašydami cho- 
myse atsiranda visokių ligų. to galima tik džiaugtis ir iš! p. L. Šimutis.
Sakysime, dėl skarlatinos pe- anksto pranašauti, kad šį se-; Kaip žinoma, 
rų išsiplėtoja skarlatina. Ki
tos rūšies esantieji žmogaus 
kūne, perai, sukelia kitokias

zonų choras Chicagos ir apy 
linkės lietuviams patieks gra
žios muzikos bei lošimo. Šiuo

Rezisorium “Į Tėvynę“ pa Chicagos lietuvių choras. Kur gali daug padėti įvairiais bū 
tik priseina reikalas, ar tai lie-idais.* patys Įsirašydami cho 
tuvius atstovauti svetimtaučių ran ir kitus paragindami. Be 

vaidinimas Parengimuose, ir pan., “ Dai-j to, visi vargonininkai, kurie pe
daugiausiai priklauso nuo re- 
zisorio. Ir neabejojame, kad 
p. L Šimučiui režisuojant, vei-

na,” kaip žinome, gražiai lie- nktadieniais laiko savo chorų
Rašo Dr. Lauraitis.

Kiekvienas iš mūsų turėjo 
skaudantį dantį. Tai yra ne
pageidaujamas skausmas. Kai ligas, kaip antai: “Measles,”
mūsų dantis yra ramūs, mes gripas, kraujo užnuodijamas 
beveik ir užmirštam kad jų įr kitos kenksmingos ligos. Kai
esama mūsų burnoje, bet ka- vaikutis suserga “whooping tuo, kų choras, ketvirtąjį sė
da pradeda skaudėti, tai at- cough,” tai tas rodo, kad zonų pradėjęs, pirmiausiai uZ- 
rodo, kad kas nors, apžergęs “whooping cough” perai įsi- sibriežė nuveikti.
žandikaulius varo, ir burna veisė jo kūne ir jame priau- “r T - >>
mūsų sprandų, šimtus vinių į g0 milijonai tų perų evynę.
tuomet atrodo tokia didelė, vienu nusikosėjimu
kaip “Tribūne” bokštas. Ta- perais visų kambarį apkrėsti. -

pamokas, prašomi pakeisi 
kitomis dienomis, kad» ii 
tantiems dainų davus ga| 
bės priklausyti prie pars 
ir “Dainos” chorų. Tik 
kad gerb. vargonininkai 
noru sutiks tai padaryt] 
kų L. V. “Dainos” ehoi 
dovybė iš anksto taria šj 
gų ačiū.

A. Benaitis,
L. V. “Dainos” chorotat aš ir noriu, “Dainos“ cho- kalas išeis kuogeriausiai. Ope 

ro rėmėjus ir Chicagos lietu- retė bus statoma scenoj Gimi- 
vių visuomenę supažindinti su mo P. Š. parapijos salėje, Ma- 

rąuette Parke. Bilietai jau at
spausdinti popurele kaina. 

Naujų narių chorui! 
Pradėdamas sezonų choras 

užsimojo savo narių skaičių 
dvigubai padidinti.

Taigi Vyčiai ir visi kas tik 
mylit dainų, šen Į “Dainos” 
chorą! “Dainos” choras yra 
mūsų choras, dėlto visi tapki
me jo nariais.. Repeticijos į-

i go milijonai tų perų, taip, kad .
o-ali t ia* ^U° antSa^vlu °Perete bus 

vaidinama sezono atidarymo
da nieko kita negalima many-1 Perai patenka i kūnų pro vakare- sio1 ch<)ras

skylelę. Gal būt Mauslal imdavo svetlm« aut0' 
j.q110 rių lietuvių kalbon verstas o-

v. j , , j. , • „ iv peretes, kurios kad ir buvožius žiemai, tada rūpinamės,! <Wje arba pro nosį, o daz- r w. ’v. . . . ’i . . . . . T, gražios, bet ne taip artimosžiemai atėjus, apsisaugoti nuo. niausiai tai pro burnų. Pio 
šalčio. Kodėl gi mes nesirūpi- ] nosį tie gyvūnėliai ne taip 
name apsisaugoti nuo dantų' greit gali patekti, nes nosyje 
gėlimo? Beveik niekas nelau-'yra gleivinė plėvė ir, kaip ži-!
kia kol termometras nukrinta! ~»e, Siek tiek plauk,.,; tatai,™1“ as> ku™m l'breto (zo-,8 vai, rakate
žemiau zero ir niekas tada : apsaugoja nuo nepageidauja-i zl“s) patašė poe as Stiebs,

• , r- v.,x , , i oaroZin Rnrnn inlrinc ar. ( Draugo” redaktOTlUS p. L.
jau neina pirktis šiltų drabu-; mil svečių. Burna jokios ap-/ y .i saugos neturi. Beveik vist nuo-0 rauzlk4 ««»> “H 

dingieji perai patenka į mū inoma8 kompozitorius ir gabus, 
si, kliu,) pro burną. Taigi, ji tdiotvedys A. AJeksis, dabar, 
reikia labai švariai laikyti, kad vartT " ate, būry, Cm,lietu-

ti, kaip tik apie savo dantis, i kokių nors
Kai perkames šiltus drabu-! P°r žaizdas kurioje nors

RADIO SUKAKTUVIŲ
Išpardavimas

lietuvio širdžiai, ne taip su- i vyksta kas penktadienio vaka- 
prantamos. i rų, Mark White parko svetai-

“Į Tėvynę” yra mūsų pačių! neb prie 29 ir Ilalsted gatvių,

žiu, norėdamas apsisaugoti 
nuo šalčio. Tad kam laukti, 
kol ims dantį gelti? Kodėl gi 
iš anksto neapsisaugoti ir ta

Vargonininkai kviečiami į 
pagelbą.

Mes, lietuviai katalikai Chi-1

* * * ★

pavojų pašalinti? Šilti drabu- malant kai kurie perai būtų vaJ parapijos. Veikalas pilnas 
žiai apsaugoja nuo šalčio; di- gal™ pašalinti. i gražių damų, apie Lietuvą,

Mes nepamirštame veidą nu-! bern< nU!r«el«, ^rždį, rt-
. / tele ir t.tutimis suteiks jums didelį ma- siprausti, rankas nuplauti, bet 

Skaip mes rūpinamės burna iri 
dantimis ? i

dėsnis susirūpinimas savo da-

lonumų; pašalins dantų gėli
mų, apsaugos dantį arba dan
tis nuo puvimo ir kitokių ne
malonumų, kurių atsiranda iš
puvusiuose dantyse, ypatingos 
rūšies perų nuodų.

Ar žinote, kas yra perai? 
Daugumas mūsų nelaimių pa
reina kaip tik nuo jų. Jie yra 
priežastim visokių ligų, dėl to 
sumažėja energija, žmogus i- 
ma nykti ir galų gale mirtis.

Perai yra maži, mūsų kūne 
Įsiveisę gyvūnėliai, kurių be 
mikroskopo negalima įžiūrėti, 
bet jie būna tiek galingi, kad

Kcds pirmaeilėse rolėse'?
Rolės jau paskirstytos. Po 

Tad būkime ištikimi savo’ nios Lauraitienė ir E. Benai 
dantiins, kitaip jie taps mums tienė (dubleris) Angelės rolei, i 
svetimais. Atsilankykime ret- P-P- J. Romanas ir J. BalsisĮ 
karčiais pas dantų gydytojų (dubleris) Petro rolei. Kitose į 
(dentistų). ! rolėse bus pp. Pažarskis, Čia-į

--------- --------- pas, Benaitis, Gervilis, Gie- ’
Antalieptės valsčiuj Zoko- • - ■ ..——

rių kaime Jokūbo Dievaičio]
bulius mirtinai subadė Silvų;
Žemaitį, apie 70 metų amžiaus !

senukų, gyvenantį to paties i 
valsčiaus Salinėniį kaime. Šie-1 
met tokia nelaimė pasitaiko, 
rodos, jau penktų sykį. “R.”

A. A.

STANISLOVAS
PETRAITIS

Mirė rugsėjo 18 d., 1981 m.
9:50 viii. vuk. 43 meti, amžiaus. 
Kilo ift Raseinių apskričio, Ne
makščių parap., Smiltynės kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliudtme 
moterį Oną, sūnų Alfonsą, du
kterį Stelą, du broliu: Jurgį Ir 
Povilą, švogerį Ignacą Baltuš- 
ninką Ir gimines; o Lietuvoj 
du ftvogerlu Povilą Ir Joną Bai- 
tušninkue, ivogerką Ludovlką 
ir gimines. Buvo narys Lietu
vos Ūkininko dr-jos.

Kūnas pafiarvotas 2112 \V.
28rd PI. laidotuvės įvyks utar- 
ninke, rugsėjo 22 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Aud
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioj įv’yks gedullngun pamaldos 
iž velionio stelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažysta
mus- maš dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Simus, Du

ktė, Broliai ir Giminė*.

Latdotuvėms patarnauja gra- 
borlus Laehawlcz. Telefonas 
Roosevelt 2616.

Metinės Sukaktuvės

A A
\

LEVONO
RAMANAUSKO

Jau im tai praslinko kaip inu- 
sų myltntas Hunells la vonas pe
rsiskyrė su kino pasauliu, Ir il
sis Šaltoj žemelėj. O musų šir
dys kaip pirmą dieną.

Buvo sulaukęs S metų, lan
kė Nekalto ITasidė^lmo parap. 
mokyklą Ir buvo antrame sky-

, rluje.
Paliko liūdinčiu tėvelius: An

taną ir lito'iną Oną, Tirolį Be
nediktą, R klitoriu*. IJeringius, 
Zepaltus Ir K liktus.

Metinėms mirties shkaktuvė- 
ms paminėti užprašome ftv. Mi
šias, kurios įvyks I'tarnlnke, 
Rugsėjo 22 d. Visos Sv. Mišios 
bus už a. a. la vono G, 7, S 
vai. su ekzekvijomin ir pamoks
lu, Nekalto Prasldėjirtto parap. 
bažnyčioje. širdingai prašome 
Kun. Pr. Vaitukaičio, kad jis 
savo tnaldose atmintų toje die
noje a. a. Devonas labai mylėjo 
visas šv. Kazimiero Sesutes, gi
mines, pažįstamus, ir kaimynus. 
Tad Ir prašome visų atsilankyti 
J tas pamaldas Ir .pasimelsti, 
kad a. a. Lavono sielai per 
Dievo malonę užšvlestų amžino
ji šviesa.

Nuliūdę:
Tėveliai, Brolis Ir Giminė*.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja, 
Nugara ekaudejima. Šalti. Ranku,

(tik ne ronaė).
Tūkstančiai žmonių yra iiaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moetia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas sptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 
Hartford. Conn.

» * *

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotsis

PtIKCS VELIATSIOS MADOS ŠIJR1OTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS Jį’ M OVARG) Iii STEBftTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINI V BIRBTI VE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

BULL RUNN 
m cahl e»

Sure, the 

Wiff WU| Let

Bull Buy 

the Car but- 

Who’s Going 

to Drive It?—

Ask the

BUDRIKO krautuvė mini dviejų metų radiuso 
sukaktuves. Todėl šią savaitę krautuvėje bus dai
nuojama per michrofoną. Dalyvaus daug artistų kiek
vieną vakarą. Kiekvienas pirkdamas aplaikys do
vaną DYKAI. -

Tūkstančiai radio vėliausių, išdirbysčiu 
už stebėtinai žemas kainas. Pasirinkimas 
naujų Parlor Setų 3 šmotų už sumažintas 
kainas. 3 šmotų Parlor Setas 045.00

Elektrikinės Ledaunės už žemas kainas. 
Vertės 0200.00 už .................. 0109.00

. z .
MIDGET RADIO

RCA Vic
tor 037.50 

Philco 036.00
Music Mas- 

ter •• 029.00
9 tūbų Ra- 

dios 039.00

Radio ir Phonografas krūvoje Groja 
Rekordus Labai Gražiai

i

Philco vertės 0125
069.00

Fields vertės 095
049.00

Bosch vertės 0150
079.00

Victor vertės 0150
079.00

General Motors 
vertės 0195

0125.00

uz

uz

uz

uz

Jss. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

W,«T TMft 0» .StftT SSH- J 
, tune* wa k,s P>«s ou®-UttK OR

. N»we oot nu Tk Btnutuyoj
[čoohTVv Rosk mTo -fo*-* •'«e*r'o«r&oo»C'

tVei/MOCJUK' Iii. *<* 
mr. iiTtls o»»t aso n* 
16 «»' teate m 4o Tw*t -
pcnTiu. m' s nu t r 

"■“D Mt To S0ix.i«f"

Nesirūpink nl 
mu, pleiskan 
išbėrimais, spi|

ir kitais odos negerumais, 
gauk gydantį antiseptiką Ztj 
saugus. Aptiekose. 36c., 
$1.00.

«

žemeFO4 SKi'si PP,’"',”' ;

10 PIECE COSMI 
SĖT $1.97

Thta ls a Famous Vtvani Sfet 
eludes face powder, >1.00; Rougįl 
Tlssua Cream $1.00, Depllatory ‘ 
Tadai Astrtngent $1.75. Bath Saf, 
Toilet Watar »1.2S, Perfume 52.76-1 
llanttne 75e, Skln TVhltener 7Sc. 
Valus J12.00. Spėriai prlce, »1.»7 
ten ptecea to Intreduce thta liną

Vardas ............................
Adresas ......................
Siunčiame per paštą CO l

Pinigai grąžinami, }el| 

nepatenkintas.
Be. Van 580-5th Avenue, Nmrl

PROBAK
ABIEM PtJSfiM 

AftTRIS

Geriausias skustuvas

— arba grąžiname Į 

pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J raus. I 
60c. už 5 — $l už 1|

Sempelis — lOe. ]

PROBAK CORPORATK
«m mn avmoi

Malonumas
Pypkortams 

Ir ctgaretų 

rūkyto

jams

This new che^
tr|

Digestible 
as milk 
itself l Patenttd f

Now—Kraft-Phenix’ new ach 
ment! Rich n»ellow cbeese f 
plūs added health aualitie 
wholesome, digestible romi. J

Velveeta retains all the vali] 
ėlements of rich milk. Milk st| 
calcium and minerals. fiter 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, 
and toasts beautifully. Try t 
pound package today.

KRAJFT
\Zelve

Y Th. D.licioui Nbw

r/' ‘ 1. !-
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Iš mūsų padangės

X Mūsų nulio stotys, tuv 
būt atostogoms iš
važiavo, arba visai likvida

us geroj tvarkoj. Iš Federa
cijos 12 skyriaus ir Labdarių 
3-čios kuopos pranešimai taip
gi buvo priimti.

Tel. Cicero 6768

HAUGA'S 5

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

D A K T A R A
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 (Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. RAČIUS
Reikia žinoti, kad Apaštalys-, Draugijos pirm. A. Stulgiu-

Apaštalystės Maldos susini. visam H atidar6, U8irinki (j
* k»»-* * Irtu no l.» vi m/innL’i vvivltlA I ' vkiniai būna kas mėnesį pirmo’ šaulyje yra suvirš trisdešimts gerb. klebonas suteikė dau«

vos. Buvo net trysltotys, o da į, kate. vttlau(ios. Vjos Visi Sykiu meldžias, patarmuj panų,ki„uuŲ ir, ant

bar „ei vienos, kuri perduo mriai kas pirm, sekmadienį '““'"'Z “X V^’^'Sd’tanl tnrZli.^* 

tų “Draugui žinias. Geriau, kiekvieno mėnesio eina 
kad būtų viena stotis; kai yra
kelios, tai viena kita pasitiki,
o žinios taip ir lieka nePa'!rįaus dega visos žvakės ir e-

reigos visai mažos. Yra trys kad jame turėtų savo būilų. 
skyriai. Ant lapelių atspaus-

<ai yia g Komunijos, 7:30 vai. Mi- .
nsitiki . . ; . dinta trumpos |maldeles, arba

' ’ Šiose, prie širdies Jėzaus alto- ga,jma gukalbėti dešimts! spalio 11 d. 
I riaus dega visos žvakės ir e- 

skelbtos. Dabar išrodo, jekĮros šviesos. Labai yra gra-

Taip ir nutarta. Bazaras, sakė, 
su dideliu truksmu prasidės

Sveika Marija” ir vienų sv- Pranešimai iš Federacijos 
kj į mėnesį eiti išpažinties. I ir Labdarių priimt i. Pa i

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. —
4 ir 8:30 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 

Nedėiioj pagal susitarimą

Ciceroje nieko 
Tat subruskime, Cicero radio 
stotys, nebūkime užmigusios.

X Apastalystės Maldos dr-j kitados būdavo priešingai — , .. .. ,, , . . XT. . , . ..
ia l-likė ««vo mėnesini susirin-! j • ' 1 v, , tystes Maldos dr-jai. Nėra rei-llių 4 d., ir kviete moteris ir
ki„„, kurį atidarė piru,. A. vad«us viaus ragina dr- “o b„h sus.nnkune je.gu

Valančius. Klebonas atkalbėjo , įj n priklausyti. Vietos y.;”arys n - 1C'
• 0 • 1 . , , . . „ , idaug atlaidų teikiama uz pn-

ra. Žiūrėkite kokių Apastalys-1, , .1 , . . . \ klausymų prie Apastalystės
tės Maldos draugijos nariai tu L, . . .

1 Ai 1 n i - Maldos draugijos, 
n naudų. Mokame tik dešimtį

neveikiama, g k apie 300 narių eina n 11+ \ v 1 ■ vi
’ .v , ’v , , Dau& Pas mus yyrl*’ kurielto> P- A. Valančiui pranešta,;

prie Dievo Stalo. Vienas daly- • - .» ». , • f, . , ■ . • ., . , l1 v . eina ispazinties. Del to kvie-, kad Labdarių 3 kuopa turės
kas, kad vyrų mažai ateina, o v. . ... *• * • * • • , ... .• ciani visus priklausyti Apasta į viešųjų rinkliavų Ciceroj spa-

maldų.
Valdyba buvo visa. Skaity 

ta nutarimai ir priimti. Laiš
kų nebuvo, nė kvietimų. Pro- ^ntų į mėu^sį, arba mažiau, o 
motoriai, kurių Apaštalystės kai narys miršta, tai už joj. 
Maldos draugijoj yra aštuonio i sielų tuojau užprašoma Šv. 
lika, darė pranešimus, jog vis- Mišios ir visi nariai meldžias.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868

mergaites aukoms rinkti. Iš
rinkta 21 rinkėja. Garbė tai 
draugijai. Kad iš kitų draugi-,, valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

jų ix» tiek apsiimtų, tai Labd 
B-čia kuopa daug aukų surin-

SVARBI ŽINUTt

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. V&L 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayetie 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Caiifomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Labai būtų gražu, kad ir j ktų. Sekančios apsiėmė : P. Te
mūsų jaunimas priklausytų. 
Kviečiame tat jį dr-jon įsira
šyti.

Mūsų klebonas daug aiš
kina katalikams Apaštalystės 
Maldos draugijos,naudų. Turi-

korienė, B. Grigaliūnienė, V. 
Vaišvilienė, M. Mateliunienė, 
V. Stepulevičienė, M. Kelpšie
nė, A. Galinskienė, A. Valan
čiūtė, A. Stulgaitė, L. Černau-

Ofiso Tel. Viotory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR, J, P, POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofiss.s ir Rezidencija
6504 'S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. . , .
Laid-otuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano visus katalikus vienytis ir Valinskienė.

skienė, A. Miltjniūtė, A. Do
me jo klausyti;/nepralaimėsi- vidaitė, A. Ogintienė, A. A-1 šventadieniais pagal sutaria
me, bet laimėsime. leksandravieienė, J. Klusnaus-1------------ ~~------—-----------

Be to, gerb. klebonas darb kienė, A. Milašienė, S. Gaida-:
pranešimus iš Seimų. Ragino mavičienė, M. Čiasienė ir A?

Ofiso Tel. Victory 6892 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

'Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—I po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadieniais 10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 2009

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofisas Tel. Grovehill 061T
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

DR. J. J. SIMONAITIS

66 8 West 18 Street J 439 g. 49 Court, ClCerO, III. 
Telef. Canal 6174 ’ ’
SKYRIUS: 32 38 So. Tel- Cicero 5927
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

* A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^’i dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS EB

• BALSAMUOTOJAS
Turiu ' automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

kovoti prieš bedievybę, kuri Labdarių 3 kuopa už tai dė 
baisiai plečiasi po visų pašau- koja tretininkų draugijai. • Va, 
lį. Reikia pažymėti, kad kle- p0 to, gerb. klebonas pra-Į 
bonas visados ateina į Apaš- ne§g, kad Tretininkams bus 
talystės Maldos susirinkimus, laikoma novena prie Šv. Pran- 
suteikia daug gražių pamoki- ciškaus. Novena prasidės rug- 
nimų. [sėjo 25 d. Pamokslus sakys

----------------------/kun. Petrauskas, M. 1. C. Vi-
X Šv. Antano draugija sa- sįems bus progos išgirsti gra-

. . . i . , . i . . A aa u.ov i*vi o;ou vau.
vo mėnesini susirinkimų laike pamoksiu ir pamokinimų. I A-Part šventadienio ir Ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 3 West Marąuette Road 

2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 
A. M. Nedėiioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7622

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUSX. -.

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl, šermenų dykai.

............. .1 1,11 " 11 "7

rugsėjo 6, parapijos mokyklos 
8-tam kambaryje.

Narių atėjo neperdaugiausia. 
Ligonių dr-ja šiuo tarpu ne
turėjo.

Iš Federacijos ir Labdarių 
pranešimai priimti. Padaryta' 
pranešimas iš rengiamos va
karienės, kurių gaminsiu vieni 
vyrai. Jie patys virs ir keps 
valgius. Taip tai Šv. Antano 
draugijos vyrai, išsilavinę ren
gti vakarienes bei banketus. 
Nė moterys negali susilygin
ti. Visi cjcerieeiai ir cliicagie-

(Tųsa 6 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI.

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

y

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą,, simpatingą ir ramą| 
'patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8C CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS 

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.

DENTIST AI

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlial* 

ir Ketvergais vakare
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryta nuo 10—12 nuo 2^-4 po

pietų: 7—8:80 vakare ’ 
Nedėliomis 19 Iki 11

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
4901 — 14 St. 2 924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po piet)}
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2 888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0038

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tel. Prospect 0819

Palengvins akių įtempimą kuris 
v . v- i i ; » * l ] est* priežastim gaivos skaudėjimo,
Ciai Žilio, kokius SV. Antano dr- svaigimo, akių aptemihio, nervuotu-

ja banketus iškelia. Tame bau- r.^,audaT?, akių karšti- Nutmu 
cataractus. Atitaisau trumpę, regrys-

kete bus gardžių valgių. Tat, ir tolimą regystę.
, . v. • . . , i,. i Prirengiu teisingai akinius visuose
kviečiame -VISUS l banketų, ku- atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
ris įvyks spalio 25 d., vakare,' kiaidls“™’ parodančk mažlau- 

Šv. Antano parapijos salėje, j sPeciale atyda atkreipiama moky- 

Į susirinkimų buvo atsilan- ' Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 

k? Lietuvi, Bepublikun, Wi»-,_______________
bo atstovai kviesdami Šv. An- laiką su nauju išradimu L ,
, , .. .v . ... Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos Tele‘ CiCer° 1260
tano draugijų išrinkti penkis be akinių. Kainos Pigiau kaip kitur

atstovus į viešų visų lietuvių

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Kuzldencljos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Keti
■-----------------------------------------------I
South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
X-Ray

susirinkimų, kurį žadėjo su
šaukti po to, kai visų lietuvių 
draugijų ir kliubų susirinks 
atstovai. Žadama išstatyti kan 
didatas į miesto valdybų. Tar,1 
lietuviai piliečiai, nepamirški-!UETi;VIS 
te. Reikia vienytis, kad mieste1 
būtų gera tvarka. Visi lietu
viai, jungkimės į vienų poli
tinį kūnų. Neužsirnėtinėkime 
viens ant kito ir nebijokime j 
viens kito. Jei mes viens kitų j 
niekinsime, tai niekad gera ne
padarysime: Vyrai ir moterys! i 
Visi iš vien, nes mes visi e-! Tet Grovehln 2242

Psame lietuviai. ĮJĮJ, |{( NURKAITIS Oi D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

X Šv. Pranciškaus Tretinin
kų susirinkimas buvo rūgs. 13 
d., parapijos mokyklos kam
baryje. WEST ##th STREET

DR.
Tel. Yards 1829

G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare y
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0858 
Gazas. X-Ray, etc,

Tel. Republic 7698

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 ir 8-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėiioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Oas Extractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

8568 SO. tVESTERN AVĖ.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį ' 1

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instmktorhis Vteanoe Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 PlttsNcld Biilg., 55 E. IVasliington St., Chicago, III.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Pąrk 3395

Ofiso ir Re*. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Re*. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELISI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Vai.: 1-8 Ir 1:80-8:80 vai. Vak. Va! : 2 4 Ir 7 » ai vakare 

Nedėiioj susitarus Nedėiioj susitarus
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C H I C A G O I E
PAGERBS IR SUDIEV 

PASAKYS

Ateinantį šeštadienį, rugsė
jo 26 d., Aušros Vartų para
pijos salėje, 8 vai. vakare Ma
rijonų Kolegijos Chicagos A- 
pskritys su Federacijos Chi
cagos Apskričiu rengia šau
nias kun. Dr. K. Matulaičiui, 
“Draugo” adin. išleistuves.

Be skanios vakarienės, ku
rių gamins patyrusios šeimini
nkės, bus išpildyta gražus pro- 
'gramas, kuriame dalyvaus ri
nktiniai Chicagos lietuvių me-' 
nininkai-ės. • i

A. A. BARBORA NAUG- 
ŽEMIENE

■

J]

sūnų: Adomas ir Alex. Tar
vydai.

Supranta gerumų jos šeima, 
Isuprato ir organizacijos, nes 
ir skaitlingi būriai dalydavo 
laidotuvėse, bet ir kelios de
šimts Mišių šv. užprašė už jos 
sielų. O vienuolės, kurių jinai 
buvo garadarė — globėja, nuo
širdžias maldas siųs už jos 
sielų pas. Dievų tol, kol Vie
nuolynai gyvuos.

Amžiną atilsį...
Nebėr a. a. Barboros Naug-k

žemienės ir amžinai jos nebe
bus... Gaila, skaudu, graudu, 
atsiminus jų, prisiminus jos 
gražius darbus. Nebuvo sena 
moteris, bet, matyt, jos gyve
nimas tiek buvo naudingas,

LIETUVIAI AMERIKOJE Spalių 10 d. mergaičių 
sodallcijos

Draugystė Nekalto Prasidė
jimo. Mergaičių rengia šokių

(Tąsa nuo 5-to pusi).

Kun. Petrauskas yra žinomas 
pamokslininkas. Ne tik tre- vakar4 ir visus širdingai kvie- 
tininkai, bet ir visi lietuviai a^s^ankyti. Vakaras bus 
katalikai naudokitės proga. spalių 10 d., Šv. Antano pa-

X Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos susirinkimas įvyko pa
rapijos mokyklos kambaryje.

Susirinkimų atidarė gerb. 
dvasios vadas, kleb. kun. H. 
Vaičiūnas.

Visųpirma išrinkta valdyba: 
dvasios vadas — kun. H. Vai
čiūnas, pirm. — Maksimas Ku 
bilius, vice-pirm. Anastazas 
Valančius, rašt. A. Valančius, 
fin. rašt. A. Mondeika, ižd.

rapijos salėje. Bus gera mu
zika, dėlto manome, kad visi 
smagiai laikų praleis.

Nepamirškite ateiti ir savo 
draugus atsivesti. Aš.

, ir Indiana avė., 7:30 vai. va
kare. Visi draugijų atstovai 
malonėkite susirinkime daly
vauti, nes mus laukia naujas 
darbas.

Lietuvių Bedarbių Šelpimo
Valdyba:

Adomas Draugelis, pirm. 
John Drazdauskas, ižd.
I. P. Lapinskas, rašt.

Gyvendamas kun. Dr. K.' šiandien, rugsėjo 21 d., su- J ka<J dievas neleido jai per ii-.— Grybauskas, atstovai į Cen 
Matulaitis Amerikoj per aš- Į^ka trys mėnesiai nuo mir- &ai kentėti šioj ašarų pakai-1 trų: Žilvitis ir Valančius, mar- 
tuonis metus daug darbavos tįes mūs brangios veikėjos ir nė0- Jinai per pusamžį dau- šalka — J. Mikolainis. Į Di-

ROSELAND, ILL.
Bedarbių šelpimas šlubuoja

Pas mus lietuvių veikimas 
bedarbių šelpime veik šlubuo
ja. Vos pavasariui prašvitus, 
mūsų draugijų atstovai sutin
go ir metė lankę susirinkimus. 
Paskutiniu laiku pradėta net

WAUKEGAN, ILL.

“DERBY” BALIUS.
Nekalto Pras. mergaičių dr

augija buvo suruošus labai 
puikų balių, rūgs. 12 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Balius bu
vo vadinamas “Derby Dan- 
ce”. Visi, kurie atsilankė, ga
vo po “Derby” (kepurę).

McVickers teatre rodoma 
veikalas “The Star Witness”. 
Veikalas, kurs patinka ir pri
tinka vyrams, moterims ir 
vaikams.

Oriental teatre rodoma 
“Confessions of a Co—ed.” 
Tik suaugusiems. Dalyvauja 
Johns Rogers. Veikalas iš gy
venimo studentės.

Roosevelt teatre rodoma v ei 
kalas “Bought.” Dalyvauja 
Constance Bennett.

RKO TEATRUOSE

Palace teatre rodomas vei
kalas “The Runarand.” Daly
vauja Estelle Taylor ir daug 
kitų garsių artisčių ir artis
tų. Juokingų ir įspūdingų vo-

visose musų organizacijose: labdarės p. Barboros Naugž< - 
Lab. Sų-goje, Akad. Rem. Dr- mienės
joj, Federacijoj, Spaudos Dr-! jįnaį mįrė birž. 21 d., 1931
joj ir kitose. Tat vyresnybei

giau naudos padarė, negu kiti j džiųjų Brolių komisijų išrink- 
iš šimto metų sulaukę... iti: vedėjas — Mockus, nariai

Tad lenkdami galvas prieš _ Jankauskas, V. Skirius, dr.
jos nuopelnus, gerbdami bran
gių atmintį, neužmirškime jos 
kasdieninėse maldose. Ji užsi
tarnavo visų idėjinių organi- 

atsisveikinimo su juo vakarie'! zimiero kapines birželio 25 d., zacib dėkingumų.
Jos likusieji vaikai labai dė

kingi visoms ir visiems, kurie
„ AT . kokiu nors būdu prisidėjo prieA. a. B. Naugzemiene mylė- . , . ,. ..., , , ,.. . jų brangios motinėlės pager-

jo organizuotų darbų. Jinai ,. ._ ...... . . bimo ir atjautimo.
“Ji jau namuose — mes dar

paskyrus jį Londono (Angli
joj) lietuvių parapijai vado- 
vaut, visi kviečiami atsilankyti

m., Šv. Kryžiaus ligoninėje po 

ilgos ir sunkios ligos. Palaido

ta su didelėmis iškilmėmis iš 

Šv. Jurgio bažnyčios į Šv. Ka-

nen. Komisija. 1931.

WEST SIDE ŽINIOS.
Draugijų narys

X A. a. Stasys Petraitis! pati prisidėjo prie suorgani-
buvo staiga antru kart stabo 
ištiktas ir Cook County ligo
ninėn nuvežus penktadienio na 
ktį mirė.

X Pereitame penktadienyje 
iš Westsidės iškeliavo Romon 
kun. J. Vaitkevičius, M. I. C. 
profesorius misijonierius, ku
ris virš šešių metų Amerikos 
lietuvių tarpe dirbo misijų da
rbų.

X Šių savaitę “Draugo” 
darbuotojai rengia savo admi
nistratoriaus Dr. Kun. Kazi
miero Matulaičio išleistuves 
šeštadienio vakare. Kun. Ma
tulaitis, M. I. C., aštuonis me
tus darbavosi mūsų tarpe ir 
dabar yra paskirtas Londone 
klebonauti.

X Petras Kalnis, Aušros 
Vartų parapijos komiteto na
rys buvo išvykęs atostogoms j 
Lietuvų, jau grįžo Chicagon 
sveikas ir linksmas.

žavimo dviejų moterų dr-Jų, keJ • ,,
būtent šv. Onos (Bridgeporte) T1 . ... ...
• y t. v /-.r 1 Ilsėkis ramiai brangioji mūir šv. Barboros (Maruuette ..... ... _. . . . ..... sij veikėja ir labdare. TikraiPk.) ir buvo jų nare iki mir- , ... . • x • ,, ... . . ... tu pildei Kristaus įsakymus Ilties. Be to, priklausė ir veikt; ,.. . ,¥. , .. v . . mylėjai artimus, kaip pati sa-siose draugijose: sv. Kazimie- X
ro Akademijos Rėmėjų, Lab- ' .
daringos Sų-gos, Bernaičių |
Kolegijos Rėmėjų, Tretininkų,1 
Apaštalystės Maldos, Gyvojoj “Draugo” 217 numeryje 
Rožančiaus, Catholic Forest- mano aprašyme Sųjungiečių 
ers of America ir Royal Nei- darbuotės Brighton Park, į- 
ghbors Society, šv. Praneiš- > vyko klaida. Tat atsiprašau 
kaus Vienuolyno Rėmėjų, ir'tų, kurias užgavau. Būtent, 
visose buvo veikli narė, remia-. vietoj kad p-lė Fr. Macijaus- 
nti tų dr-jų pramogas ir pa- kaitė—Šatienė suorgapizavo
dedanti ypač idėjinėms drau-

VIEŠA PADĖKA

Jaučiu sau už priedermę 
viešai išreikšti didžiausių pa
dėkų gerb. Dr. P. Poškai, ku
rs mane išgydė iš labai sun
kios ligos — “Zaiatek.”

Kentėjau baisų skausmų de
šinėje kojoj. Buvau pas kelis 
daktarus. Sakė, būk romatiz- 
mas ir ilgai skyrė man kentė
ti. Buvau nusigandusi. Krei
piausi pas Dr. J. P. Poškų, 
3133 S. Halsted st., kurio gy
dymu trumpu laiku likau svei
ka.

Laike gydymos patyriau jo 
gerumų, kaip sąžiningai ir pa
sišventusiai dirba savo profe
sijoj.

Visiems kenčiantiems tokias 
ar panašias ligas, patariu krei 
ptis pas Dr. J. P. Poškų.

Albertina Jukubauskaitė.Ik, ’z
North Sidėje.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Menui (Chicagoje) straips
nį apie golfo rungtynes gavo
me per vėlai, dėl to negalėjo
me įdėti j šeštadienio “Drau
gu n

PATAISYMAS

M. S. 2-rų kp., turėjo būti:
gijoms. Jos gražia širdimi, da-j jįnaį su p Ona Reikauskiene 
rbštumu ir duosnumu sukeltai (pagarsėjusia A. R. D. dar- 
gražios paramos mūsų įstai-• buotoja) suorganizavo buvu- 
goms, kurios jos brangių at- gią 7 kp> Wegt side’j.
mintį visuomet dėkingai mi
nė!.

Dažnai neįvertiname žmo
nių, kuomet jie gyvi, bet nete-, 
kus pamatome, kaip brangflą 
jie buvo ir kaip naudingi dar
buotojai mūsų visuomenei.

Parapijos rėmėja
Nebuvo veik to naudingo da-1 

rbo, prie kurio a. a. Barbora , 
nebūt aktyviai prisidėjus. ŠvJ 
Jurgio parapija jai daug dė
kinga. Anot gerb. praloto Kru- 
šo žodžių “pačios šv. Jurgio 
bažnyčios sienos, altoriai, nau
jieji langai liudys jos kilnius 
darbus”... Mūsų dvasiškijų ji
nai labai gerbė, šelpė ir pa
dėjo kur tik galėjo. Mylėjo 
našlaičius, neturtėlius, visiems 
bėdoje jos ranka neatsakė pa
šalpos, širdis suraminimo...

Žmona ir motiną
A. a. Barbora Naugžemienė 

buvo gera moteris ir gera mo
tina- Ji stengėsi vaikams duo
ti mokslo, sulig išgalės. Ji rū
pinos jais, augino juos katali
kiškai ir lietuviškai, troško 
jiems laimės ir gero gyveni
mo. Pati būdama neturtinga 
(kuomet gyveno su pirmuoju 
vyru, a. a. Tarvidu) ėjo di- 
rbtuvėn dirbti, bet sūnų Ado 
mų Tarvydų leido aukštesnius 
mokslus eiti. Už tai nesura
minančiai liūdi jos duktė p. 
Josephine Lapinskienė ir du

Vilija.

Daujotas ir Bernadišius.
Šv. Vardo draugijos nariai

eis išpažinties kas mėnuo an 
o sekmadienyje 7:30 vai. Miši
ose prie Šv. Komunijos. Tų

Nors vakaras buvo labai šil- išpildys Coulin ir Gla-
kalbėti, būk Lietuvių Bedarbių tag> puWikos atsilankė ss ir bus kiti įvairumai.
Šelpimo skyrius likviduotas. (jaug Visi buvo patenkinti j State Lake teatre rodomas 
Netiesai muzika ir ]inksmai pra.(veikalas “Caught Plastered.”

Skyrius ne tik kad nelikvi- pPinn i:vo . Dalyvauja Bert Wheeler, Ro-duotas, bet da geriau sutvar- XdS komisijai ii dar-Y00'"* » Bus ir

kytas.
Rugpiūčio 17 d. susirinki- •

bininbėms, už pasidarbavimų
ir surengimų gražaus balio.

me tarpe kitų klausim, drau- kito p8„ažaus.
gijų atstovai įnešė sumanymų

patį sekmadienį, 2 vai. po pie- — apsvarstyti mūsų jaunuo-; 
tų, bus draugijos susirinki-' menės likimų. Kaip matome J 
mas, po kurio visi nariai susi-1 pasaulis ginkluojasi. Reiškia,' 
rinks į bažnyčių Šv. Vardo rengiamos prie naujo karo, 
Jėzaus pamaldoms. jaunuolių skerdynės už kapi

Susirinkimai tęsis neilgiau talistų interesus.
kaip vienų valandų.

Sesutė.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre šiuo tarpu 
eina veikalas “TĮie Lašt Fli- 

Rimtai klausimų išdiskusa- gbt.” Dalyvauja Ricbard Bar 
Susirinkimų baigė dvasios vus> prieita prie išvados, kad tjielmess. Parodoma indomus 

vadas. ! reikia šaukti mūsų jaunuolių romansas.
Susirinkime kalbėta ir apie' susirinkimų, kuriame kalbėto-j United Artists teatre rodo- 

parapijos bazarų. Gerb. klebo- Jas galėtų išaiškinti jiems ka->a veikalas “Street Scene.” 
nas ‘visus kvietė. Jis sakė, jei- ro baisumus. ! Jau trečia savaitė, kai šis vei-
visi bazarų remsime, tai bus' Susirinkimas įvyko rugsėjo kalas su pasisekimu rodomas, 
didelę naudų parapijai, kaip Jame dalyvavo apie 300
ir iš piknikų. Nuo pirmojo'jaunuolių ir turėjo progų iš-;į ĮVAIRUS PARDAVIMAI

kitokių pamarginimų.

i •

AS ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

niknikf) nelnn liko dn tnks ^rsti> M reiškia jiems karas, i Urendavimui didelis Ir Šviesus m-piKIllKO pelno I1KO au IUKS- . __ imas. Tjnka vaikinui ar marginai.
tančių dolerių, antro penkio-' Draugijų atstovai, kviečia- „ vedusiai pprai.

lika Šimtų, o trečio trys šim- me -1'™ lankyti su- w- •’ «•
tai, Viso trys tūkstančiai ir į airi"kimus k kel« dienos klan
astuoni šimtai dol. Bazaras ir- slrans’ "es žiema netoli-! ' '

! Jeigu dabar sunkus yra bedar- „”5, art, cbiS.į. i tXp «™.gi turėtų tieki pat pelno duo
ti.
$įmet parapija turi atmokė

ti dešimtis tūkstančių dol. sko 
los, kaip ir kitais metais. Vis
kas bus padaryta, tik reikia 
vienybės. . A. Valančius.

A | A
KAZIMIERAS ILEVICZ

Mirė Rugsėjo 19, 1931 m., 3 vai. ryto, 49 metų 
amžiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ukmergės apskr., Pa
girių par. Ir miestelio. Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliudlme moterį Antaniną po 
tėvais Leckaitė, 2 broliu Petrą ir Juozapą, 2 bro- 
lėnes Agniešką ir Elzbietą ir gimines Amerikoje, 
o Lietuvoje motiną Elzbietą ir seserį Evą Paškaus- 
kienę. >

Kūnas pašarvotas 8626 So. Carpenter st.
Laidotuvės įvyks Antradienyje, Rugsėjo 22, 19^ 

31 m. iš namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminesš draugus 
ir pažystamus dlayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Broliai, Brolėnės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis. Tel. 

Yards 1741.

APTIEKA
• NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagu* Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 

aptleką Stoję aplellnkėje
J. P. RAKŠTIS

Registruota* Aptlekorlu* -j
1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Me* »peclall«uoJaTnės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na 1S musų aptleko* Iki ji* nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildyta* patyrusių vaistininkų.

REAL ESTATE

bių likimas, tai žiemai atėjus >750°- Tfe't- 8Ute 2>0B-
Greit reik parduot 3 flatų plyttųjlS bllS daug sunkesnis. | namas> pO 4 kamb. k. v. S. l-mas

Tat, organizuokimės! Nes f,oras- artl western Electric. Marg.
. . $5.200, po 4 metus baigsis. Pal.

niekas kitas mūs būvio nepa-l $5.800. Namas s jnelgoml už bung. 
irorino i Ra,n0- Vertas daugiau. Tėmyk 4813-
genns. į 22 PI. Cicero, III. Pamatyt, kreiptis

Susirinkimas įvyks rugsėjo i 1-mam nate. Tel. Vlllage 8654.

21 d., Strumilos svetainėj, 107 Pigiai mod. 4 kamb. bung. artl 
Kankakee upės. Storai, vlesk. ir C. 
& E. I. traukiniai. Jlk $2.000 cash. 
501 Railroad ava, Momence, III.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga ChicagoJ

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 
lymua

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
-įž žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
<492 ARCHER AVENUE

CHICAOO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls ir J. Zabukas, 
Savininkai

R. ANDRELIUNAS 1
(Maruuette Jewelry '& Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

' Tel.
Hemlock 8380

Barbarnė du krėslai, kreiptis P. 
Larbach, 5454 So. Prlnceton. *

9 kamb. namas. 2 maud. pigiai. 
283 W. North Avė. Elmhurst. III.

Pardavimui ar mainymui 4 kamb. 
namas, su prijungtu gar., tinka m<>- 
Tcanikui. Namas 47x27 H- p., mažas 
1 -mas morgiftus. A. V. pusėj. Imsim 
farmą 40 ar 80 ak. su galvijais ir j- 
rankiais. įsteigta 4 metai. Tinkama 
vieta. 3721 Oconto, Lackawanna 7063.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

' M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 652$Pulkus naujas 6 kamb. bung. 2 po

rėtai, arti mok., gera transp., g-vS 
ir JOla ISbruk. Visai pigiai. 2153 N. 
Narragansett.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo, *au- 
ktt

GREEN VALLEY 
- PRODUCTS

Olaells Šviežių klauM- 
' nlų, sviesto Ir rarlų.

4944 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ANGLįl KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, Ir daug kitų dalykų galite 
lengvatl Ir greitai ISmoktl pagal 
naują būdą mokinimo mus?) 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmė* bus užtikrinto*.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chlcago, III.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiama pinigu* Lietu
von pažtu 1 dvi savaite*, tele
gramų J dvi ar tris diena*.

Laivakorte* parduodam* ant 
visų Unijų. '

Pilnai prirengtam* kelionei 
| Lietuvą.

Turim* skyrių Lietuvoj.
Darom* Įgaliojimu* Ir visu* 

legallSkua dokumentu* pirkim* 
Ir pardavlm*.

Darom* paskola* pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnlaa 
taraado; taipgi automobiliu*.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu tr nuollrdilu patar
navimu.

R«glstruotaa Notare*

PAUL P. BALTUTIS
3827 S. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.
TeL Yards <669 v

Telef. Republic <390

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnasnlauslos.
2<52 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Šapo* Telef. 
Hemlock 3197

Namų Telef. 
Republic 6(88

JOHN YERKES
Pliynblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUH
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamos
2<22 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAOZDA8, Ra v. 
Elektros reikmenoe Ir flkftčte-

rlal. Įvedame elektrą J namus Ir 
dirbtuvėa x
*139 8. Halsted St. * Augfttls


